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ingurura geure egon lekutik begiratzen dogu 
eta gaitzesten dogu arazorik emotera 
jatorkun edozer: senidea bada ere. 
 
Zeuk akuilukatu behar gaituzu, Jauna, 
egoteak begiramen ezkorrera garoazelako; 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
Aukeratu AMAIERA ABESTIA… 
 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, BIHOTZ-BIHOTZETIK 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, ORAIN ETA BETI. 
 
 Zure antzera, Jauna, gaitezela ibili, 
 zure antzera, Jauna: on eginez beti. 
 
 

Ama maite, Maria, 
egiguzu lagun 
zure bitartez Jesus 
ikusi dagigun. 

JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. 
Jesus betiko bizia. 
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ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
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egin dezagun zuzentasunez 
ta maitasunez bere esana. 
 
 
Damu-otoitza 
 
Egin deiogun uko gure erosokeriari, Jainkoaren 
errukiari dei eginez: 
 
—Jesus Jauna, txarkeriaren aurka ez zendun 
atsedenik hartzen, erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, zure ikasleak barri ona iragartera  
bialtzen zenduzan, Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, zuk pobretasuna besarkatu zen-
dun, erruki, Jauna. 
 
 
Aintzarako 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
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oinetako hautsa, euren kontrako seinaletzat». 
Joan ziran, bada, hareek, eta Barriona iragarri 
eben bihozbarritu eitezan. Deabru asko botaten 
eben eta gaixo asko osatzen, orioz igurtziz. 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 
ESKARIAK 
 
† Jarri daigun gure uste ona gure erosotasun eta 
egunerokotasunetik atara gura gaituan Jainkoa-
gan, eta, erreguz, jarri gaitezan bere esanetara: 
 
—Elizearen alde: gaurko munduan argi eta dei-

garri izan daitekezan profetak sortuazo dai-
zan, bidegabekeriak salatzeko eta behartsu-
enganako ardurea sustatzeko, eskatu deiogun 
Jaunari. 

 
—Bidegabekeriak sufritzen dabezan emakume, 

etorkin, ume eta behartsu guztien alde: eu-
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justiziak eta bakeak alkar besarkatzen. 
Leialtasuna lurretik erneten da, 
justizia zerutik jaisten. R/. 
 
Jaunak emongo dau euria, 
eta gure lurrak ekarriko dau uzta. 
Haren aurretik joango da justizia, 
haren urratsei jarraituko deutse 
ondoizateak. R/. 

 
HITZAREN LITURGIA 

 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Sinisten dogun Jainkoa, eroso bizi izatetik atara eta gehiegi-
keriak salatzera bialtzen gaituan Jainkoa da. Ez deusku lan 
erreza emoten. Baina lagun dogu beti. 
 
 
Amos Profetearen liburutik   (Am 7, 12-15) 
 
Orduan, Amatziasek esan eutsan Amosi: «Ikusle, zoaz, alde 
hemendik Judako lurraldera. Egin han profetearena eta ira-
bazi zeure ogia. Baina ez jardun gehiago profetagintzan Bete-
len, hau errege-santutegia eta erreinuko jauretxea da-eta». 
Amosek erantzun eutsan Amatziasi: «Ni ez naz ogibidez pro-
feta, abeltzaina naz eta basapiku-batzailea. Abeltzain nenbi-
lela hartu ninduan Jaunak eta bere herri Israeli profetizatzera 
bialdu. 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaiari 
 

Pauloren argitasuna ez ete dogu behar guk, dagokiguzan al-
diotan eta lekuan Jesus Jaunaren autorle izateko? Harek argi 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Ondo etorri, senideok, urtean zeharreko XV. 
domekako liturgia honetara. Opor giroan gago-
zan arren, Jainkoak zirikatu egingo gaitu. Kontu 
izan: lar eroso edo komodo bizi garala eta ez 
jakula atsegin inork zirikatu gaizan, eta gi-
txiago, Jainkoagazko hartu-emonetan, ezjakine-
giak garalako. Baina gaur iragarriko dogun Jain-
koaren berbeak gure egunerokotik atara gura 
izango gaitu, bidegabekeriak salatzera edo gure 
epelkeriatik urtetera edo gure bidegabekeriak 
iztera… Bere laguntza behar izango dogu bihoz-
barritze bideetan zehar abiatzeko… Baina ez ete 
da horixe gura doguna? Goazen, ba. 
 
 
Sarrera-abestia 

 
Goazen alkarturik biztuta fedea, 
argitan zabalik maitasun bidea. 
 
Entzun dezagun apaltasunez, 
entzun dezagun Jaunaren hitza, 
bere hitzetan gure egia, 
gure indarra, gure bizitza. 
 
Gurekin dugu, maisu ta lagun 
gurekin dugu, gurekin Jauna, 
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Jaunartzerako abestia 
 
Hemen gaituzu, Jauna, ogiaren eske: 
bizi behar honetan ahuldu baikintezke. 
Zure gorputz santua hartu nahi genduke. 
Zu gabe bizitzerik ezingo genduke. 
 
Munduak behar badau eguzki-argia, 
mendiko abereak iturri garbia, 
orobat (gu danok) nahi badogu barruko bizia, 
beharrezkoa jaku zeruko ogia. 
 
Jauna, zure grazia lagun dakigula 
ogi hau jan dagigun behar dan bezela. 
Ez ahaztu txarrerako jarriak gauzela, 
arren, zuzen ta leial bizi gaitezela. 
 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
OTOITZA 
 

Jesus Jauna: ez zinan geldi egotekoa, 
begira, inguruan zer gertatzen ete zan; 
ibiltaria zinan, eta aurkitzen zenduzan 
behartsuak, gaisoak, bizitzeak astinduak 
edo erakundeak bazterreratuak ere. 
 
Begitu eiguzu guri, egoneango bizitzan 
egokierea aurkituta geldi gagozenoi; 
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Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmu-
gileak lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen 
poza hartzen. 

 
 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
 

ERANTZUN-SALMOA 

 
 

R/. Jauna, zure maitasuna erakutsi eiguzu, 
  zure salbamena emoiguzu 

 
Entzungo dot Jainkoak dinoana: 
Jaunak bakea agintzen deutse. 
Hurrean dabe salbamena 
begirune deutsoenek; 
bai, gure lurraldean kokatuko da 
Jaunaren aintza. R/. 
 
Maitasunak eta leialtasunak 
topo dabe egiten, 
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ren garrasiak entzunak izan daitezan, eta be-
harrizanetan lagunduak eta duintasunean ain-
tzat hartuak, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Lotsaz edo bildurrez, jasanezineko egoerea 

isilean daroenen alde: euren isiltasunetik eta 
ez ikusiak izatetik urteteko adorea izan 
daien, eta gaurko profeta bihurtu daitezan, 
eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Larregikerian bizi garanok behartsuen egoerara 

bihurtu daiguzan gure begiak, eta baita biho-
tza eta patrikerea ere, gure larregikeriak mu-
rrizteko eta danentzako mundu bat eraiki-
tzeko, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Jaunaren mahai inguruan alkartu garanok ha-

ren berbeari entzun gor egin ez deiogun, 
atara gaizan gure eroso bizi izatetik, eta biz-
kortu daigun eliz alkartea, gaur ete hemen 
bete ahal izan daigun emon jakun eginkizuna, 
eskatu deiogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
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dauka Jesukristori zor deutsola dana, beragan aurkitu daua-
lako bizi izateko poza. Entzun bere autorkuntzea. 
 
San Paulo Apostoluak Efesoarrei egindako gutunetik   (Ef 1, 
3-14) 
 
Bedeinkatua izan bedi Jainkoa, 
Jesu Kristo gure Jaunaren Aita, 
Espirituaren era guztietako bedeinkapenez 
zeruan Kristogan bedeinkatu gaituana. 
Beragan aukeratu ginduzan, 
mundua sortu baino lehen, 
haren aurrean, maitasunez, 
santu eta errugabe izan gaitezan. 
Aurrez aukeratu ginduzan bere seme-alabaorde izateko, 
Jesu Kristoren bidez, 
bere nahiaren onberatasunez, 
bere Seme maiteagan 
hain ugari emon deuskun graziaren aintzak 
Bera gorespenez bete dagian. 
Seme honegan, honen odolaz dogu erospena, 
eta pekatuen parkamena; 
halakoa izan da haren grazi aberastasuna. 
Oparo isuri deusku-eta bere grazia 
ezaguera osoz eta jakituriaz: 
bere nahiaren misterioa ezagutuazo deusku, 
bere ondoguraz erabagita ebana, 
sasoia etorkonean beteko ebana: 
Zeruko eta lurreko gauza guztiak 
Kristogan batuko dituala, 
Berau buru dala. 
[Kristoren bitartez gara oinordeko gu ere, israeldarrok lehen-
dik Mesiasegan itxaroten genduanok, gauza guztiak Berak 
nahi dituan lez egiten dituan Jainkoak aurrez aukeratu gaitu-
eta bere asmoaren arabera, beraren aintzaren gorespen-
kantu izan gaitezan. 
Eta zuek ere egiaren mezua, salbatzen zaituen Barriona, en-
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tzun eta Mesiasegan sinistu dozuenok, agindutako Espiritu 
Santuaz zigiluz lez markatuak izan zaree. Espiritua da har-
tuko dogun ondarearen bermea, Jainkoak bere egin dauan 
herria askapen osora iritsiko danaren segurantza, Jainkoaren 
aintzaren gorespen-kantu izateko.] 

Jaunak esana 

 
Ebanjelioa 
 
Jesus Jaunak bere apostolu ustetsuak gura 
gaitu; ustea beragan baino ez daukenak gura 
gaitu. Egin deiogun harrerea ebanjelioari Aleluia 
abestuz, zutunik. 

 
ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen libu-
rutik   (Mk 6, 7-13) 
 
Aldi haretan, Jesusek Hamabiei dei egin eta bi-
naka bialtzen hasi zan, espiritu gaiztoak bota-
teko ahalmena emoten eutsela. 
Biderako ezer ere ez hartzeko agindu eutsen, 
makilea besterik: ez ogirik, ez zakutorik, ezta 
dirurik ere gerrikoan; oinetan sandaliak eroan 
egiezala; baina aldatzeko soinekorik ez. 
Gero, zelan jokatu esan eutsen: «Etxe batean 
sartzean, gelditu bertan herri haretatik urten 
arte. Eta nonbait onartzen ez bazaituee eta en-
tzun nahi ez, handik alde egitean, astindu zeuen 


